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تقديم وزارة التنمية
االجتماعية
تؤكد السياسات العامة يف السلطنة عىل أن اإلنسان هو حمور
التنمية وهدفها وغايتها ،حيث شكلت اإلرادة السياسية
حلرضة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم
حفظه اهلل ورعاه  -مصدر االهتامم بأوضاع املرأة العامنية
وحقوقها ،وكفلت السلطنة للمرأة احلامية القانونية من
خالل عدد من اإلجراءات والترشيعات ،فقد أفرد النظام
األسايس للدولة للمرأة قدرا كبريا من االهتامم والعناية،
وحرصت السلطنة عىل املشاركة الفعالة مع املجتمع الدويل
بكافة مستوياته ،من خالل االنضامم او التصديق عىل املواثيق
واملعاهدات الدولية ،حتقيقا ملبادئ العدالة واملساواة ،ونرش
ثقافة السلم والتنمية ،وصوال إىل جمتمع ينعم باألمن واألمان
والنمو والنامء.
ويف إطار هذا االهتامم صادقت السلطنة عىل اتفاقية القضاء
عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة باملرسوم السلطاين
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( ،)2005/42وقد اختذت التدابري الالزمة لتفعيل تلك االتفاقية بام خيدم قضايا املرأة يف السلطنة
ومن ضمن هذه التدابري تفعيل التوصيات اخلتامية للجنة الدولية التفاقية القضاء عىل مجيع أشكال
التمييز ضد املرأة (سيداو) بعد مناقشة التقرير الوطني اجلامع للتقريرين الثاين والثالث لالتفاقية يف 3
نوفمرب 2017م.
وعملت وزارة التنمية االجتامعية بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان -املكتب شبة اإلقليمي
لدول جملس التعاون اخلليجي  -عىل إجراء دراسة مقارنة بني اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز
ضد املرأة والترشيعات العامنية ،وذلك هبدف الوقوف عىل مدى مواءمة القوانني ذات صلة باملرأة مع
أحكام هذه االتفاقية ،ومدى االلتزام بمراعاة احلقوق وااللتزامات الواردة يف االتفاقية.
وختاما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لصندوق األمم املتحدة للسكان عىل الدعم املقدم يف تنفيذ هذه
الدراسة كام نشكر املختصني بجامعة السلطان قابوس عىل جهودهم املبذولة يف إعداد الدراسة ولكل
من ساهم يف إخراج الدراسة بشكلها النهائي متمنني مزيد من التقدم والرقي يف مسرية املرأة العامنية.

حممد بن سع ّيد بن سيف الكلباين

وزير التنمية االجتامعية
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تقديم صندوق األمم
املتحدة للسكان
يتقدم صندوق االمم املتحدة للسكان ،املكتب شبه االقليمي
لدول جملس التعاون اخلليجي بسلطنة ُعامن بأسمى التحيات
لكل من ساهم يف تنفيذ دراسة مقارنة بني اتفاقية القضاء عىل
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) والترشيعات ال ُعامنية،
ونخص بالذكر وزارة التنمية االجتامعية ال ُعامنية ممثل ًة يف معايل
الشيخ /حممد بن سعيد الكلباين  -وزير التنمية االجتامعية،
وسعادة الدكتور حييى بن بدر بن مالك املعويل -وكيل الوزارة،
وكذلك كافة العاملني يف املديرية العامة للتنمية االرسية
بالوزارة ودائرة شؤون املرأة ،عىل اجلهد الذي بذلوه يف هذا
الصدد .كام يتقدم الصندوق بالشكر جلامعة السلطان قابوس،
وخيص بالذكر الدكتورة /رمحة بنت إبراهيم املحروقي -نائبة
الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي وذلك لدعمها
لتلك الدراسة القيمة من خالل مذكرة التفاهم املشرتكة بني
صندوق االمم املتحدة للسكان واجلامعة ،كام يتقدم بالشكر
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للدكتور /راشد بن محد البلويش -عميد كلية احلقوق عىل جهده املبذول للخروج بالدراسة يف هذا
الشكل املتميز.،

ولقد رشف صندوق االمم املتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة التنمية االجتامعية املوقرة وجامعة
السلطان قابوس باصدار تلك الدراسة التي تشري إىل التقدم املحرز يف وضع أطر تعمل عىل متكني
املرأة عىل الصعيد احلقوقي يف السلطنة ،ومدى موائمة تلك األطر والقوانني مع مفاهيم اتفاقية القضاء
عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مما يدل عىل وجود مناخ داعم لتمكني الشابات والنساء يف السلطنة،
وتوافر االسس القانونية التي يمكن من خالهلا التاكيد عىل دور املرأة اهلام يف عملية حتقيق التنمية
املستدامة يف البالد واملشاركة يف مسرية التنمية االقتصادية واالجتامعية هبا.
وأخريا ،فإننا يف صندوق االمم املتحدة للسكان ،املكتب شبه االقليمي لدول جملس التعاون اخلليجي،
ومنذ تواجدنا يف السلطنة منذ عام  2006نعمل حثيثا من خالل براجمنا عىل رفع قدرات املرأة سواء يف
سلطنة ُعامن أو يف منطقة دول جملس التعاون اخلليجي بأرسها من خالل تنفيذ برامج تدريب واصدار
دراسات مماثلة هتدف إىل رفع الوعي بأمهية متكني املرأة من خالل االهتامم بتوعيتها عىل املستوى
الصحي واالجتامعي والتعليمي ،وكذلك التعريف باالطر القانونية والسياسية التي تدعمها لتحقيق
طموحاهتا يف سبيل االرتقاء بمكانة املجتمع وحتقيق خطط التنمية الشاملة.

آرس أمحد طوسون

املمثل
صندوق األمم املتحدة للسكان
املكتب شبه االقليمي لدول جملس التعاون اخلليجي
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« دراسة مقارنة بني اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
(سيداو) والترشيعات ال ُعامنية»
د .راشد بن محد البلويش
عميد كلية احلقوق كلية احلقوق -جامعة السلطان قابوس
ملخص البحث:

انضمت سلطنة ُعامن إىل اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بموجب املرسوم السلطاين
رقم 2005/42م وتم إيداع وثيقة التصديق يف /7فرباير2006/م ،هذا ومنذ انضامم السلطنة هلذه
االتفاقية تعهدت بالتزامني أساسيني مها:
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•

التزام قانوين بموجب املادة / 2أ/و/ي يتمثل يف رضورة أن تقوم الدول بتضمني مبدأ املساواة بني
الرجال والنساء يف دساتريها وكافة ترشيعاهتا الوطنية ،باإلضافة إىل مراجعة الترشيعات الوطنية،
هبدف إلغاء مجيع النصوص الواردة يف القوانني الوطنية التي تتضمن متييز ًا بني الرجال والنساء ،أو
أي شكل من أشكال التمييز ضد املرأة.

•

االلتزام برضورة تطبيق مبدأ املساواة بني اجلنسني عىل الصعيد العميل ،وذلك يف مجيع املجاالت

احليوية للمرأة والتي نصت عليها بنود االتفاقية سواء كانت يف املجاالت الترشيعية ،أو أية جماالت
أخرى بحيث يتم القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،بام يف ذلك األنظمة واألعراف
واملامرسات العملية التي تشكل متييز ًا ضد املرأة.
تتمثل أمهية هذه الدراسة ،التي تأيت بالتعاون بني كل من  -صندوق األمم املتحدة للسكان ووزارة التنمية
االجتامعية وجامعة السلطان قابوس -يف أهنا هتدف إىل دراسة مدى مواءمة الترشيعات الوطنية يف سلطنة
ُعامن التفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،حيث يأيت ذلك تنفيذا لنص املادة  2من االتفاقية
واملشار إليه أعاله ،كام تأيت هذه الدراسة لتسلط الضوء عىل مدى التزام السلطات يف سلطنة ُعامن بمراعاة
احلقوق وااللتزامات الواردة يف االتفاقية.

ويف ختام الدراسة قدم الباحث جمموعة من التوصيات يأيت عىل رأسها:

تفعيل الرقابة السابقة والرقابة الالحقة للقوانني التي هتدف إىل اتقاء أي خمالفة للنظام األسايس للدولة
(الدستور) أو املعاهدات الدولية التي تكون السلطنة طرف ًا فيها عند إصدار القوانني ،وأمهية وجود قضاء
دستوري يف إطار النظام القانوين الداخيل لسلطنة ُعامن باإلضافة إىل رضورة أن تعيد السلطنة النظر يف
بعض التحفظات التي قدمتها ويأيت عىل رأسها إعادة النظر يف اجلزء الثاين من التحفظ األول وهو التحفظ
العام.
كلامت مفتاحية :سلطنة ُعامن ،اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،مواءمة القانون الوطني.
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2 of the Convention. This study further sheds light to the extent to which the authorities in the Sultanate
of Oman are committed to respecting the rights and obligations stipulated by the Convention.
The researcher presented a number of recommendations including:
Activation of the previous supervision and subsequent monitoring of the laws aimed at preventing any
violation of the Basic Law of the State (the Constitution) or international treaties to which the Sultanate is
a party when passing laws.
The importance of the existence of a constitutional judiciary within the internal legal system of the
Sultanate of Oman. In addition, the need for the Sultanate to reconsider certain reservation that it has
made, specifically the reconsideration of the second part of the first reservation, which is the general
reservation.
Key Terms: Sultanate of Oman, The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against
Women, Harmonization of National Law
(United Nations Population Fund( ) وتُدعى اختصار ًاUNFPA)
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ABSTRACT

The Harmonization of National Law with The Convention on the
Elimination of all Forms of Discrimination Against Women
“The Sultanate of Oman as a Model”
Dr. Rashid Hamed Al Balushi
Dean of the College of Law, Sultan Qaboos University
The Sultanate of Oman joined The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against
Women pursuant to Royal Decree No. 42/2005 and ratified the Convention on February 7th, 2006. Since
joining the Convention, the Sultanate has committed to:

•

A legal obligation pursuant to subject 2/A/W/Y under which States should include the
principle of equality between men and women in their constitutions and in all national
legislation. In addition, States should review national legislation in order to abolish all
provisions of national law that discriminate between men and women, or any form of
discrimination against women.

•

A commitment to apply the principle of gender equality in practice. This extends to all
areas vital to women, which are stipulated in the provisions of the Convention, whether
in legislative areas or any other areas. The application of the aforementioned would thus
assist in eliminating all forms of discrimination against women, including laws, customs and
practices that constitute discrimination against women.

The importance of this study - which is based on a cooperation between the United Nations Population
Fund (UNFPA), The Ministry of Social Development, and Sultan Qaboos University – is that it seeks to
examine the compatibility of the Sultanate’s national legislation with The Convention on the Elimination of
all Forms of Discrimination Against Women; this comes in accordance with the implementation of Article
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« دراسة مقارنة بني اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
(سيداو) والترشيعات ال ُعامنية»
املقدمة:

نظر ًا لعدم وجود اتفاقية ملزمة لإلعالن اخلاص بالقضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة الصادر يف
عام 1965م عن جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،جاءت اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال
التمييز ضد املرأة يف عام 1979م لتعترب بمثابة الرشعة الدولية امللزمة حلامية حقوق املرأة ،حيث اعتمدت
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف /18ديسمرب1979/م هذه االتفاقية بموجب قرارها رقم 180/34
بعد مشاورات دامت مخس سنوات ،ودخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف  3سبتمرب1981م بعد أن
صادقت عليها  20دولة وذلك استنادا إىل املادة ( )27من االتفاقية.1
هذا وقد انضمت سلطنة ُعامن إىل اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بموجب املرسوم
السلطاين رقم  2005/42وتم إيداع وثيقة التصديق يف /7فرباير.2 2006/
اجلدير بالذكر أنه يرجع الفضل التفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف التأكيد عىل جمموعة
1
2
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نص االتفاقية متاح عىل موقع صندوق األمم املتحدة للسكانhttps://arabstates.unfpa.org/ar :
اللجنة الوطنية التفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،وزارة التنمية االجتامعية ،املديرية العامة للتنمية األرسية ،دائرة شؤون املرأة ،تقرير بعنوان،
عمن واتفاقية السيداو منشور عىل الشبكة املعلوماتية عىل العنوان التايل :موقع وزارة التنمية االجتامعية www.mosd.gov.om :تاريخ الدخول
سلطنة ُ
.2018/3/18

من األمور القانونية يأيت يف طليعتها ،أن حقوق املرأة هي جزء من منظومة حقوق اإلنسان ،كام أكدت
االتفاقية عىل رضورة اختاذ التدابري الرامية إىل حتقيق املساواة الفعلية بني اجلنسني ،ناهيك عن تقديم
االتفاقية تعريف ًا واضح ًا للتمييز ضد املرأة.
باإلضافة إىل ذلك فقد اهتمت االتفاقية بتوضيح املبادئ واإلجراءات واآلليات الكفيلة بضامن احلقوق
اإلنسانية للمرأة ،كام دعت االتفاقية إىل اختاذ تدابري مؤقتة من أجل التعجيل بتحقيق املساواة مع األخذ
بمبدأ التمييز اإلجيايب ،أما فيام يتعلق بمهام االتفاقية األساسية فإن االتفاقية ارتبطت بمهام ثالث هي:
 .1ضامن احلقوق اخلاصة لألفراد وتوفري آليه لتقديم الشكاوى الفردية وفق ًا للربوتوكول االختياري.
 .2بيان التزامات الدول واملسؤوليات املرتبطة باحلقوق الفردية.
 .3االتفاقية خلقت آليات ملراقبة مدى توافق ما تقوم به الدول مع التزاماهتا.

مشكلة الدراسة:

ألزمت االتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة األطراف املنضمة اليها بالتزامني
أساسيني مها:
•

التزام قانوين بموجب املادة / 2أ/و/ي يتمثل يف رضورة أن تقوم الدول بتضمني مبدأ املساواة بني
الرجال والنساء يف دساتريها وكافة ترشيعاهتا الوطنية ،باإلضافة إىل مراجعة الترشيعات الوطنية،
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هبدف إلغاء مجيع النصوص الواردة يف القوانني الوطنية التي تتضمن متييز ًا بني الرجال والنساء ،أو
أي شكل من أشكال التمييز ضد املرأة.
•

االلتزام برضورة تطبيق مبدأ املساواة بني اجلنسني عىل الصعيد العميل ،وذلك يف مجيع املجاالت
احليوية للمرأة والتي نصت عليها بنود االتفاقية سواء كانت يف املجاالت الترشيعية ،أو أية جماالت
أخرى بحيث يتم القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،بام يف ذلك األنظمة واألعراف
واملامرسات العملية التي تشكل متييز ًا ضد املرأة.

ولعل االلتزامات القانونية املشار اليها أعاله تأيت كنتيجة طبيعية النضامم الدولة إىل أي من اتفاقيات
حقوق اإلنسان ،حيث إنه من املعروف أن اتفاقيات حقوق اإلنسان تأخذ عند خروجها إىل العلن واحدة
من أربع طرق 3وذلك عىل النحو التايل:
 .1اتفاقية شاملة تتضمن خمتلف حقوق اإلنسان ،أي احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية واحلقوق اجلامعية (حقوق التضامن) مثل امليثاق العريب حلقوق اإلنسان
( )2004وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب (.)1981
 .2اتفاقية خمصصة حلامية طائفة من احلقوق كاحلقوق املدنية والسياسية مثل العهد الدويل للحقوق
املدنية والسياسية (.)1966
3
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وائل امحد عالم ،رسيان اتفاقيات حقوق اإلنسان يف النظام القانوين الداخيل ،جملة الشارقة للعلوم الرشعية ،دولة األمارات العربية املتحدة ،املجلد  ،12العدد
 1ص  .2015 ،218وكذلك أنظر د .امحد فتحي رسور ،احلامية الدستورية للحقوق واحلريات ،دار الرشوق ،القاهرة ،ط ،2000 ،2ص—70ص.73

 .3اتفاقية معنية بحامية حق معني كاحلق يف منع التمييز مثل االتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع أشكال
التمييز العنرصي 4التي انضمت إليها سلطنة ُعامن يف  2يناير .2003
 .4اتفاقية معنية بحامية فئة برشية معينة كحقوق الطفل وحقوق املرأة مثل اتفاقية حقوق الطفل،5
التي انضمت إليها سلطنة ُعامن يف  9ديسمرب  1996واتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد
املرأة.
هذا وتسعى سلطنة ُعامن مثلها مثل باقي دول العامل إىل وضع مبادئ حقوق اإلنسان موضع التطبيق
الفعيل ،ولعل أهم املوضوعات هلذا التطبيق ،موضوع حقوق املرأة بجميع أنواعها.6
لذلك تأيت هذه الدراسة لتسلط الضوء عىل مدى مواءمة القوانني الداخلية يف سلطنة ُعامن ألحكام اتفاقية
القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،ومدى التزام السلطات يف سلطنة ُعامن بمراعاة احلقوق
وااللتزامات الواردة يف االتفاقية ،حيث سوف تركز هذه الدراسة عىل األحكام الواردة يف األجزاء
الستة التفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ومقارنتها مع ما هو منصوص عليه يف القوانني
الداخلية يف سلطنة ُعامن.

أمهية الدراسة:
4

5
6

 االتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع أشكال التمييز العنرصي التي اعتمدت بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2106ألف (د )20يف  21ديسمرب 1965وبدأت النفاذ يف  4يناير .1969
 اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  44/25يف  20نوفمرب  1989وبدأت النفاذ يف  2سبتمرب .1990تقرير السلطنة الثاين والثالث املقدم إىل جلنة اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،جنيف.2017 ،
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تتمثل أمهية هذه الدراسة التي تأيت بالتعاون بني كل من  -صندوق االمم املتحدة للسكان ووزارة التنمية
االجتامعية و جامعة السلطان قابوس -يف أهنا هتدف إىل دراسة مدى مواءمة الترشيعات الوطنية يف
سلطنة ُعامن التفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،حيث يأيت ذلك تنفيذا لنص املادة 2
من االتفاقية ،كام أن هذه الدراسة سوف تعني متخذي القرار يف سلطنة ُعامن عىل العمل من أجل تاليف
النقص أو التناقض الذي قد يكون ظهر عن عدم تنفيذ بعض اإلجراءات أو االلتزامات أو االستحقاقات
الناجتة عن االنضامم إىل هذه االتفاقية.

منهج الدراسة:

لقد اتبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحلييل املتمثل يف استعراض النصوص ذات العالقة
بموضوع حقوق املرأة يف اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،والنصوص الواردة يف بعض
القوانني الداخلية يف سلطنة ُعامن ،باإلضافة إىل املنهج املقارن وذلك من خالل املقارنة بني نصوص
االتفاقية ذات العالقة بحقوق املرأة والنصوص الواردة يف القوانني الداخلية يف سلطنة ُعامن.
اجلدير بالذكر أنه قبل البدء يف هذه الدراسة جيب التنويه إىل أن قانون التفسريات والنصوص العامة ،و
هو القانون رقم  3لسنة  1973قد نص يف املادة  3عىل أن «الكلامت التي تشري أو تدل عىل املذكر تشمل
املؤنث ،كام أن ضمري املذكر الظاهر أو املسترت يشمل املؤنث» ،لذلك فإن النص الترشيعي يف القوانني
ال ُعامنية يفرس عىل أنه ينطبق عىل الذكر و األنثى مامل يكون النص خاصا بأحد اجلنسني.
7

7
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عمن،
قانون التفسريات والنصوص العامة ،نرش هذا القانون يف امللحق األول العدد  25من اجلريدة الرسمية بتاريخ  ،1973 /1 / 1ديوان الترشيع ،سلطنة ُ
.1973

خطة الدراسة:

لقد تم تقسيم الدراسة إىل مقدمة وأربعة مباحث يف كل مبحث عدد من املطالب ،حيث اشتملت املقدمة
عىل مشكلة البحث وأمهيته ومنهجيته وخطته ،أما املباحث األربعة فقد اشتملت عىل اآليت:
املبحث األول :رسيان اتفاقيات حقوق اإلنسان يف النظام القانوين الداخيل.

املبحث الثاين :موقف النظام األسايس للدولة من االتفاقيات الدولية.
املبحث الثالث :اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والقانون الوطني يف سلطنة ُعامن.
املبحث الرابع :أهم املقرتحات لتفعيل أحكام اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عىل
املستوى الوطني يف سلطنة ُعامن (النتائج والتوصيات).
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املبحث األول
رسيان اتفاقيات حقوق اإلنسان يف النظام القانوين الداخيل

من املعلوم أنه إذا ما أصبحت االتفاقية الدولية حلقوق اإلنسان سارية ،وذلك من خالل مرسوم التصديق
عليها ،فأهنا تضحى جزءا من النظام القانوين الداخيل هلذه الدولة ،بيد أن االتفاقية الدولية حلقوق اإلنسان
ليست وليدة إرادة املرشع يف دولة ما ،وإنام هي وليدة اإلرادة املشرتكة للدول األطراف ،ويرتتب عىل
ذلك وجود بعض اإلشكاالت لدى دمج أحكام االتفاقية الدولية حلقوق اإلنسان يف هذه البيئة الداخلية
اجلديدة ،و من بني هذه اإلشكاالت القوة اإللزامية لالتفاقية الدولية يف مواجهة كافة القواعد القانونية
الداخلية األخرى ،وغالب ًا ما حيدد دستور الدولة (النظام األسايس) 8مرتبة االتفاقية (املعاهدة) الدولية
يف نظامها القانوين الداخيل ،فقد يضع الدستور االتفاقية الدولية يف مرتبة أعىل من القوانني أو يف مرتبة
مساوية هلا ،إال أنه يف بعض األحيان قد تتعارض االتفاقية الدولية مع القانون الداخيل ،وذلك عىل النحو
اآليت:

 -1سمو االتفاقية الدولية عىل القانون الوطني:

تضع بعض الدساتري االتفاقية يف وضع أعىل من القوانني العادية وذلك بالنص رصاح ًة عىل ذلك ،أي
8
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عمن النظام األسايس للدولة وهي تسمية أخذت هبا بعض الدول مثل اململكة العربية السعودية.
يطلق عىل دستور الدولة يف سلطنة ُ

أهنا تسمو عىل القوانني السابقة هلا والالحقة عليها فتكون االتفاقية الدولية يف مرتبة وسط بني الدستور
والقوانني الداخلية ،فال جيوز للمعاهدة الدولية أن ختالف الدستور ،كام أنه ال جيوز ألي قانون داخيل -أو
الئحة داخلية -أن خيالف االتفاقيات الدولية املنظمة هلا الدولة.
ومن أمثلة هذه الدساتري ،الدستور التونيس ( )2012الذي ينص عىل أن «املعاهدات املصادق عليها
من لدن رئيس اجلمهورية واملوافق عليها من قبل جملس الشعب أقوى نفوذا من القوانني» والدستور
اجلزائري ( )2008الذي ينص عىل أن» املعاهدات التي يصادق عليها رئيس اجلمهورية حسب الرشوط
املنصوص عليها يف الدستور تسمو عن القانون وكذلك الدستور الفرنيس ( )1958الذي ينص عىل أن»
املعاهدات أو االتفاقيات التي تم التصديق أو املوافقة عليها والتي تم نرشها تسمو عن القوانني رشيطة
أن يطبق الطرف اآلخر هذه املعاهدة أو هذا االتفاق».

 -2مساواة االتفاقية الدولية للقانون الداخيل

ٍ
مساو للقوانني العادية أي أن االتفاقية تكون يف وضع أقل
هناك دساتري جتعل االتفاقية الدولية يف وضع
من الدستور ومن ثم ال جيوز هلا أن ختالفه حيث تكون املعاهدة يف نفس درجة القوانني العادية ،ومن أمثلة
هذه الدساتري :دستور دولة الكويت ( ،)1962ودستور مملكة البحرين ( ،)2002ودستور دولة قطر
( )2004حيث تنص هذه الدساتري عىل أن املعاهدات « تكون هلا قوة القانون» ،لذلك نجد أنه يف حالة
االختالف أو التعارض بني االتفاقية الدولية والقانون الداخيل فأن الوضع ال خيرج عن ثالث حاالت:
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احلالة األوىل :التعارض بني اتفاقية الحقة وقانون سابق

إذا كأن هناك قانون سار يف بلد ما ثم يف وقت الحق صادقت أو انضمت تلك الدولة إىل اتفاقية دولية
حلقوق اإلنسان تعارض هذا القانون ،فإن هذه االتفاقية الدولية تعترب الغية للمواد املتعارضة يف القانون
السابق ،وبذلك تكون نصوص االتفاقية الدولية هي االجدر بالتطبيق من القانون الداخيل.

احلالة الثانية :التعارض بني اتفاقية سابقة وقانون الحق

إذا كأن هناك اتفاقية دولية نافذة يف تلك الدولة ثم يف وقت الحق صدر قانون داخيل يتعارض مع
االتفاقية الدولية ،يطبق القانون عىل أساس أن الالحق ينسخ السابق .غري أنه ينبغي أن يكون التعارض
بني االتفاقية السابقة والقانون الالحق واضح ًا ،كام ذكرت عىل سبيل املثال املادة  4من قانون املعامالت
املدنية الصادر باملرسوم السلطاين رقم (« )2013/29ال جيوز إلغاء نص ترشيعي إال بترشيع الحق ينص
رصاحة عىل هذا اإللغاء أو يشتمل عىل نص يتعارض مع النص الترشيعي القديم أو ينظم من جديد
املوضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك الترشيع».

احلالة الثالثة :التعارض بني االتفاقية الدولية والدستور

القاعدة العامة هو أن االتفاقية الدولية تتمتع بوضع أقل من الدستور ويرتتب عىل ذلك أنه ال جيوز
لالتفاقية الدولية حلقوق اإلنسان أن ختالف الدستور ،ولضامن ذلك فأنه جيب أن يكون يف الدولة رقابة
قضائية عىل دستورية ألحكام أي اتفاقية تود الدولة الدخول فيها و ذلك مع أحكام الدستور ،وختتلف
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دساتري الدول يف أساليب الرقابة عىل دستورية القوانني وذلك حسب اختيار املرشع يف كل دولة بام يتفق
مع ظروفها التارخيية والسياسية والقانونية ،فقد تكون رقابة سياسية أو رقابة قضائية ،كذلك قد تكون
رقابة سابقة أو الحقة عىل دخول الترشيع حيز النفاذ ،وقد تكون رقابة ال مركزية متارسها مجيع املحاكم
أو مركزية يعهد هبا إىل حمكمة معينة.
غري أن وقف رسيان االتفاقية يف النظام القانوين الداخيل بسبب خمالفتها لدستور الدولة (أي احلكم بعدم
دستورية االتفاقية) يثري إشكاالً كبري ًا ،إذ أنه يؤدى إىل عدم رسياهنا داخل إقليم الدولة الطرف ،ومن
ثم جيوز لألطراف األخرى فسخ االتفاقية أو الدفع بعدم تنفيذها أو حتريك دعوى املسؤولية الدولية
(أي تسأل الدولة عن وقف رسيان االتفاقية) وجتنب ًا هلذا األشكال حيبذ بعض الدستوريني الرقابة عىل
دستورية االتفاقية الدولية قبل انضامم الدولة اليها.
مما تقدم يمكن القول ان قاعدة التزام الدول بضامن توافق القوانني الوطنية مع املعاهدات الدولية التي
هي جزء من القانون الدويل يكون من خالل اجراء املصادقة ،حيث تصبح جز ًءا من القوانني الوطنية و
يسمى الدمج اآليل ألحكام االتفاقية أو من خالل نظام يعرف باسم الدمج الترشيعي ،هذا بالنسبة
هو ما ّ
لالتفاقيات او املعاهدات ذاتية التنفيذ ،حيث قد تكون املعاهدات “أو بعض من بنودها” “ذاتية التنفيذ”
وهذا يعني أن أحكامها من الدقة بحيث يمكن تنفيذها مبارشة ،دون احلاجة إىل تفسري ،أي تكون بنود
املعاهدات ذاتية التنفيذ سارية املفعول يف املحاكم املحلية للدولة حاملا تصادق الدولة عىل املعاهدة ،و ينتج
عن ذلك انه حيق لذوي املصلحة ( األشخاص) يف هذه املعاهدات طرح قضاياهم أمام املحاكم الوطنية
حتى يف حال عدم وجود ترشيع تنفيذي هلذه االتفاقية يف القانون الوطني.
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أما فيام يتعلق باملعاهدات غري ذاتية التنفيذ و هي القاعدة العامة يف نظام املعاهدات الدولية ،حيث أن
املعاهدات الدولية أو بنودها غري ذاتية التنفيذ حتى يف الدول التي يوجد يف نظامها القانوين دمج آيل ،و
ٍ
تفسري وغالبا ما يتم ذلك عند القيام بالتعديل الترشيعي املحيل لدمج
ذلك الن نصوص املعاهدة حتتاج إىل
املعايري و النصوص الدولية يف القوانني الوطنية من خالل اصدار قانون داخيل تنفيذي ألحكام االتفاقية
و املثال األبرز يف سلطنة عامن هو اصدار قانون الطفل رقم  2014/22كقانون تنفيذي داخيل التفاقية
حقوق الطفل التي صادقت عليها السلطنة بموجب املرسوم السلطاين رقم .1996 /54
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املبحث الثاين
موقف النظام األسايس للدولة من االتفاقيات الدولية

كام أرشنا يف املبحث السابق أنه قبل االنضامم إىل أي اتفاقية دولية جيب عىل الدولة دراسة مدى مواءمة
أي اتفاقية ترغب الدولة أن تكون طرفا فيها مع الدستور أو النظام األسايس لتلك الدولة وحتديد منزلتها
بني القوانني و الترشيعات يف البالد ،بوصف الدستور يمثل جمموعة املبادئ األساسية املنظمة لسلطات
الدولة واملبينة حلقوق كل من احلكام واملحكومني وتنظم العالقات بني خمتلف سلطاهتا العامة ،أو هو
موجز اإلطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها يف خمتلف األمور املرتبطة بالشئون الداخلية واخلارجية.9
وفيام يتعلق بموقف النظام األسايس يف سلطنة ُعامن 10من االتفاقيات الدولية عموما نجد أن املادة 76
من النظام األسايس للدولة يف ُعامن تنص عىل أنه «ال تكون للمعاهدات واالتفاقيات قوة القانون إال بعد
التصديق عليها» ،كام تنص املادة  80من النظام األسايس عىل أنه «ال جيوز ألي جهة يف الدولة إصدار
أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليامت ختالف أحكام القوانني واملراسيم النافذة أو املعاهدات واالتفاقيات
الدولية التي هي جزء من قانون البالد» ،ومن ثم فإن االتفاقية الدولية حلقوق اإلنسان هلا قوة القانون
فهي أقل من النظام األسايس وأعىل من اللوائح ،اال أنه من اجلدير بالذكر أن النظام الداخيل يف سلطنة
9
10

د .حممد يوسف علوان ،د حممد خليل املوسى ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن.2005 ،
النظام األسايس للدولة ،صدر بموجب املرسوم السلطاين رقم  ،1996 /101نرش يف ملحق اجلرية الرسمية رقم  ،587وزارة الشئون القانونية ،سلطنة
عمن.1996 ،
ُ
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ُعامن أورد بعض األحكام اخلاصة باالتفاقيات واملعاهدات الدولية عىل النحو اآليت:
أ-

تنص املادة  72من النظام األسايس للدولة عىل أن « ال خيل تطبيق هذا النظام بام ارتبطت به سلطنة
ُعامن مع الدول واهليئات واملنظامت الدولية من معاهدات واتفاقيات» ،فوفق ًا هلذا النص تظل
االتفاقيات السابقة عىل صدور النظام األسايس للدولة (عام  )1996سارية ،وهذه املادة هي نص
خاص ذو طبيعة انتقالية قصد به املرشع التأكيد عىل احرتام الدولة ممثلة يف النظام األسايس للعهود
واالتفاقيات الدولية ،وال يعني هذا النص السمو املطلق لالتفاقيات عىل النظام األسايس.

ب -هناك عدد من النصوص تقرر تقدم االتفاقية (املعاهدة) عىل القانون ،من ذلك:
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•

تنص املادة  24من قانون املعامالت املدنية (مرسوم سلطاين رقم  )2013 /29عىل أنه « ال ترسي
أحكام املواد السابقة إذا وجد نص يتعارض معها يف قانون خاص أو يف معاهدة دولية نافذة يف
سلطنة ُعامن».

•

تنص املادة  355من قانون اإلجراءات املدنية والتجارية (مرسوم سلطاين رقم  )2002 /29عىل
أنه « ال ختل القواعد املنصوص عليها يف املواد السابقة بأحكام املعاهدات بني سلطنة ُعامن وغريها
من الدول يف هذا الشأن».

•

تنص املادة  1من قانون تسليم املجرمني (مرسوم سلطاين رقم  )2000 /4عىل أنه « مع عدم
اإلخالل باالتفاقات التي تربمها السلطنة مع الدول األخرى يكون القبض عىل املجرمني وتسليمهم
إىل الدولة الطالبة وفقا ألحكام هذا القانون».

•

تنص املادة  3من قانون الطريان املدين (مرسوم سلطاين رقم  )2004 / 93عىل أنه «تعترب أحكام
معاهدة شيكاغو ومعاهدة مونرتيال لعام  1999واملعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة
هبذا الشأن املنضمة إليها السلطنة جزءا مكمال هلذا القانون وإذا حدث تعارض بينها ترسي أحكام
املعاهدات واالتفاقيات الدولية».

وهذه النصوص تعالج حاالت حمددة وهي :تنازع القوانني وتنفيذ األحكام األجنبية ،والتعاون الدويل
يف التسليم ،والنقل ،ومن ثم فهذه النصوص ال تضع قاعدة عامة للرتتيب يف القوة بني االتفاقية والقانون
الداخيل وال يستنتج منها سمو االتفاقية الدولية -بصفة عامة -عىل القانون يف إطار النظام القانوين
لسلطنة ُعامن.
لذلك تعترب االتفاقية الدولية حلقوق اإلنسان بعد التصديق عليها وصدورها بمرسوم سلطاين ونرشها
قانون ًا واجبة النفاذ داخل سلطنة ُعامن ،ويف حالة تعارض االتفاقية الدولية مع القانون تطبق عليها القواعد
العامة لتنازع القوانني ،أي أن االتفاقية يف مرتبة القوانني وتتساوى معها يف التنفيذ كالقانون ،وتطبق بأثر
فوري وال جيوز تطبيقها بأثر رجعي.
كام يتضح أن سلطنة ُعامن من خالل نص املادة  42من النظام األسايس -تأخذ بنظرية ثنائية القانون،
حيث ترى أن القانون الدويل والقانون الداخيل يشكالن نظامني قانونيني متساويني ،كل منهام مستقل
عن اآلخر ،حيث يتم التصديق عىل االتفاقية الدولية يف سلطنة ُعامن بموجب مرسوم سلطاين ،ويتضمن
املرسوم ثالث مواد أساسية وهي:
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-1

املوافقة عىل انضامم سلطنة ُعامن لالتفاقية.

-2

جهات االختصاص إيداع وثائق االنضامم.

-3

ينرش هذا املرسوم يف اجلريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

لذلك فإن القانون الداخيل يف سلطنة ُعامن يستقبل االتفاقية الدولية أي ًا كأن نوعها وذلك من خالل
تضمني مبادئ االتفاقية وأحكامها يف الترشيعات الوطنية ،وذلك هبدف إلغاء مجيع النصوص الواردة
يف القوانني الوطنية التي تتعارض أو تتناقض مع أحكام تلك االتفاقية التي انضمت اليها الدولة .و
رغم ذلك يبقى إدماج اتفاقيات حقوق اإلنسان يف داخل النظام القانوين الداخيل (الوطني) من املسائل
الداخلية التي تقرره كل دولة عىل حدة ،وذلك من خالل بيان ذلك يف الدستور (النظام األسايس) لكل
دولة حيث يبني الدستور رسيان االتفاقيات الدولية داخل البالد ،وكذلك يبني درجة االتفاقية الدولية
(مستوى االتفاقية) بالنسبة للقانون الداخيل ،حيث قد يقرر الدستور رسيان االتفاقية الدولية بمجرد
التصديق عليها ونرشها و رسيان االتفاقية الدولية بأداة ترشيعية مثل مرسوم االنضامم ،كام هو احلال يف
سلطنة ُعامن  ،وذلك بموجب املادتني  76و  80من النظام األسايس للدولة ،حيث يلزم -لكي تتحول
11

11
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عمن نصت املادة ( )42من النظام األسايس للدولة عىل أن املهام التي يقوم هبا السلطان من بينها:
 -يف سلطنة ُ

•

اصدار القوانني والتصديق عليها.

•

تـوقيع املعاهـدات واالتـفـاقيات الـدوليـة وفقا ألحكـام القانون أو التـفويـض يف توقيعها واصـدار مـراسيم التصديق عليها.

•

حول موضوع نظرية وحده القانون وثنائية القانون يف رسيان االتفاقية الدولية ،يرجى مراجعة د .إبراهيم العناين ،القانون الدويل العام ،دار الفكر العريب،
القاهرة ،1982 ،ص.94-81

االتفاقية إىل قانون داخيل وترتتب آثارها -أن حتول االتفاقية إىل قواعد داخلية من خالل اصدار مرسوم
للتصديق عليها و من ثم اصدار ترشيع داخيل بأحكامها ،أو من خالل اإلحالة إليها من القانون الداخيل،
ويشمل املثال عىل النوع األول قانون الطفل حيث أشارت ديباجة مرسوم اصداره بشكل واضح و
رصيح إىل املرسومني السلطانيني رقم ( )1996 / 54ورقم ( )1996 /99املتعلقان بانضامم السلطنة
إىل اتفاقية حقوق الطفل  ،أما النوع الثاين فمثله إحالة القانون الداخيل اخلاص بتنظيم املالحة البحرية
يف املياه اإلقليمية إىل قانون تنظيم املالحة البحرية يف املياه اإلقليمية رقم 1981/98حيث نصت املادة 3
من القانون عىل أنه «ترسي أحكام املعاهدات الدولية املنضمة هلا السلطنة و تعترب أحكامها جزءا مكم ً
ال
هلذا القانون و كذلك القوانني البحرية و غريها التي تصدرها عن السلطات املختصة بسلطنة ُعامن» .
12

13

لقد أرشنا سابق ًا أن استقبال القانون الداخيل لالتفاقية يف سلطنة ُعامن يتم بواسطة اصدار مرسوم
التصديق ،كام يتم أيض ًا من خالل اإلحالة إليها كام هو احلال موضوع تسليم الالجئني السياسيني حيث
نص النظام األسايس للدولة يف سلطنة ُعامن يف املادة  36عىل «تسليم الالجئني السياسيني حمظور وحتدد
القوانني واالتفاقيات الدولية أحكام تسليم املجرمني» ويف هذه احلالة تظل القاعدة القانونية الواردة يف
االتفاقية الدولية سارية دون أن تتحول إىل قاعدة داخلية ،ومن األمثلة كذلك عىل اإلحالة إىل قواعد
القانون الدويل ما ورد يف املادة ( )16من قانون اجلزاء اجلديد رقم  2018/7والتي نصت عىل:
مع عدم اإلخالل باالتفاقيات واملعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها ،ال ترسي أحكام هذا القانون
عىل:
12
13

صدر قانون الطفل بموجب املرسوم السلطاين رقم  2014 /22ونرش يف اجلريدة الرسمية رقم  ،1058وزارة الشئون القانونية.2014 ،
عمن ،وزارة الشئون القانونية.1981 ،
 -املرسوم السلطاين رقم  1981 / 98اخلاص بقانون تنظيم املالحة البحرية يف املياه اإلقليمية يف سلطنة ُ
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أ  -اجلرائم التي ترتكب عىل متن السفن والطائرات األجنبية املوجودة أو املارة بإقليم الدولة إال إذا
مست هذه اجلرائم أمن الدولة ،أو كأن اجلأين أو املجني عليه ُعامنيا ،أو طلب ربأن السفينة أو قائد
الطائرة املساعدة من السلطات ال ُعامنية ،أو إذا جاوز الفعل شفري السفينة أو الطائرة.
ب  -اجلرائم التي يقرتفها موظفو السلك الدبلومايس والقناصل األجانب ،وهم متمتعون باحلصانة
التي خيوهلم إياها القانون الدويل العام.
وأخريا ،يمكن استقبال االتفاقية يف القانون الداخيل من خالل اصدار قانون خاص يتضمن مجيع األحكام
الواردة فيها واملثال األبرز عىل ذلك يف سلطنة ُعامن قانون الطفل رقم  ،2014 / 22والذي تضمن كافة
البنود الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت اليها السلطنة يف عام .1996
عليه ولكل ما تقدم ،نجد أن النظام القانوين يف سلطنة ُعامن يشرتط من حيث األصل أنه لكي يتم استقبال
القانون الداخيل لالتفاقية الدولية أما بصدور مرسوم يدجمها يف النظام القانوين ال ُعامين ،من خالل اإلحالة
إليها عند إصدار القانون الداخيل أو من خالل اصدار قانون خاص يتضمن مجيع األحكام الواردة يف
االتفاقية الدولية.
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املبحث الثالث
اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والقانون الوطني يف
سلطنة ُعامن

لقد سبقت اإلشارة إىل أن النظام القانوين يف سلطنة ُعامن يشرتط لكي يتم استقبال القانون الداخيل
لالتفاقية الدولية ،البد من صدور مرسوم يدمج هذه االتفاقية يف النظام القانوين الداخيل من خالل
ادماج نصوص االتفاقية يف القانون الداخيل أو من خالل اختاذ السلطنة اإلجراءات والوسائل الداخلية
(مرسوم التصديق عىل االتفاقية) ،والذي يمهد الضامن تطبيق نصوص االتفاقية عىل املستوى الوطني،
سواء من خالل إحالة القانون الداخيل يف بعض املسائل اليها أو من خالل اصدار قانون داخيل خاص
يتضمن مجيع أحكام االتفاقية الدولية.
هذا وفيام يتعلق باتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،حيث أن االتفاقية قد ظهرت كنتيجة
طبيعية جلهود دولية طويلة بذلت من اجل إنصاف املرأة وإعادة حقوقها ومتكينها يف املجتمعات ،فلعل
أبرز هذه اجلهود كان عام  1945عندما أكد ميثاق األمم املتحدة عىل اإليامن باحلقوق األساسية لإلنسان
وبكرامة الفرد بشكل عام ،وبام للرجال والنساء من حقوق متساوية .و بعد ذلك بثالثة أعوام ،أي
عام  1948جاء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ليؤكد مبدأ عدم جواز التمييز ،ويعلن أن مجيع الناس
أحرارا متساوين يف الكرامة واحلقوق ،وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات
يولدون
ً

27

الواردة يف هذا اإلعالن ،من دون أي متييز ،بام يف ذلك التمييز القائم عىل اجلنس .و يف عام  1966جاء
العهدين الدوليني اخلاصني بحقوق اإلنسان (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية) ليؤكدا وجوب ضامن حق الرجال والنساء يف
التمتع بجميع احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية والسياسية ،بعد ذلك جاءت االتفاقيات
الدولية والدساتري لتؤكد عىل املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة ،وصوال إىل االتفاقية اخلاصة بحقوق
املرأة «اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة «سيداو» «التي ظهرت سنة  ،1979ودخلت
حيز التنفيذ سنة .1981
وبموجب املادة/ 2أ/و/ي تضع التزام قانوين عىل الدول املنضمة يتمثل يف رضورة أن تقوم الدول
بتضمني مبدأ املساواة بني الرجال والنساء يف دساتريها وكافة ترشيعاهتا الوطنية ،باإلضافة إىل مراجعة
الترشيعات الوطنية ،هبدف إلغاء مجيع النصوص الواردة يف القوانني الوطنية والتي تتضمن متييز ًا بني
الرجال والنساء ،أو أي شكل من أشكال التمييز ضد املرأة ،لذلك نجد أن سلطنة ُعامن و بعد أن قامت
باملصادقة عىل االتفاقية أصبحت هذه االتفاقية جزء ًا من النظام الداخيل لسلطنة ُعامن ،إال أنه لكي يكون
ذلك حقيقة عىل أرض الواقع حيتاج إىل اختاذ بعض اإلجراءات القانونية املتمثلة يف إدماج قواعد هذه
االتفاقية و نصوصها و جعلها ضمن نصوص القانون الوطني ،وهو ما سوف يتعرض له هذا اجلزء من
الدراسة ،حيث سوف نتبع املنهجية نفسها التي اتبعتها االتفاقية يف تبويب املوضوعات حيث قسمت
االتفاقية إىل ديباجة و  30مادة ،موزعة عىل ستة أجزاء .وقد متثل اجلزء األول يف املواد من  1إىل  6و
ناقش هذا اجلزء موضوع تعريف التمييز ضد املرأة و التزامات الدول املتعلقة بشجب الدول األطراف
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة و اختاذ كافة التدابري الرضورية لكفالة تطور املرأة وتقدمها الكاملني بام يف
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ذلك مكافحة مجيع أشكال االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة.
أما اجلزء الثاين  -املواد من  7إىل  - 9فقد تناول اختاذ الدول األطراف جلميع التدابري املناسبة للقضاء عىل
التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامة ،باإلضافة إىل املساواة بني الرجل واملرأة يف خمتلف احلقوق،
أما اجلزء الثالث  -املواد من  10إىل - 14فقد تناول اختاذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء
عىل التمييز ضد املرأة لكي تكفل هلا حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف ميدان الرتبية وميدان العمل ويف
ميدان الصحة ومجيع اجلوانب االقتصادية .اجلزء الرابع  -املواد من  15إىل  -16تناول املساواة بني املرأة
والرجل أمام القانون باإلضافة إىل احلقوق املتصلة بالزواج واحلقوق األرسية.
أما اجلزء اخلامس واجلزء السادس -املواد من  17إىل - 30فقد تناوال املسائل اإلجرائية املتعلقة بلجنة
األمم املتحدة اخلاصة بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة ،وذلك يف األمور املتعلقة بانتخاب األعضاء وفرتة
العضوية واعتامد النظام الداخيل للجنة واألحكام املتعلقة باالجتامعات اخلاصة بلجنة القضاء عىل التمييز
ضد املرأة ،باإلضافة إىل تعهد الدول بالوفاء بالتزاماهتا القانونية التي من بينها مواءمة ترشيعاهتا الوطنية
مع نصوص االتفاقية .اجلدير بالذكر أنه من حق الدول األطراف املتعاقدة يف اتفاقيات حقوق اإلنسان أن
تراقب الدول األطراف األخرى وتتأكد من اعامل نصوص االتفاقية من خالل إنشاء آليات من مهمتها
التأكد من ذلك مثل إنشاء حمكمة أو جلنة
.14

عليه سوف نتناول هذه األجزاء باملقارنة بحسب الرتتيب الوارد يف االتفاقية وسوف نتناول ما حتقق من
هذه األحكام والبنود يف القوانني الداخلية يف سلطنة ُعامن.
14

د حممد يوسف علوان والدكتور حممد خليل املوسى ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان مرجع سابق ،ص .250
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 -1اجلزء األول املواد من  1إىل 6

تعرض هذا اجلزء من االتفاقية كام أرشنا سابقا إىل تعريف التمييز ضد املرأة ،كام تناولت املواد التزامات
الدول املتعلقة برضورة شجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واختاذ كافة التدابري
الرضورية لكفالة تطور املرأة وتقدمها بام يف ذلك مكافحة مجيع أشكال االجتار باملرأة واستغالل بغاء
املرأة.
وبالرجوع إىل نصوص القانون الداخيل يف سلطنة ُعامن نجد أنه فيام يتعلق باملواد  1و  2و  3و  ،4فقد
واكبت السلطنة هذا التقدم ،و قامت بالعديد من اخلطوات اجليدة يف سبيل تنفيذ بنود و أحكام االتفاقية،
فمنذ انضامم السلطنة اىل هذه االتفاقية قامت السلطنة بتحقيق العديد من اإلنجازات التي عملت عىل
متكني املرأة والنهوض بدورها الفاعل يف املجتمع وتوفري كل أنواع احلامية والرعاية هلا يف املجتمع العامين،
و ذلك من خالل وضع اخلطط االسرتاتيجية للنهوض باملرأة و التأكيد عىل دمج املرأة يف املجتمع
ومشاركتها االجيابية يف البناء والتطور ،كام قامت السلطنة باالنضامم اىل العديد من االتفاقيات ذات الصلة
بحقوق اإلنسان وحقوق املرأة بشكل خاص .ولتأكيد هذا التوجه نحو تعزيز و تطوير حقوق املرأة يف
السلطنة فقد قامت السلطنة بتقديم ثالث تقارير اىل اللجنة املعنية بمتابعة تنفيذ أحكام اتفاقية مجيع اشكال
التمييز ضد املرأة حيث وجدت هذه التقارير صدا إجيابيا عىل اىل املستوى الدويل  ،كام أبدت السلطنة
استعدادها للنهوض باملرأة والعمل عىل تقدمها ومنحها مزيدا من احلقوق بام يتوافق مع املجتمع وظروفه
يف أكثر من مناسبة دولية .فعىل سبيل املثال و يف اطار االستعراض الدوري الشامل الثاين للسلطنة الذي
تم يف جنيف يف الـ 5من نوفمرب 2015م ،قبلت السلطنة  168توصية بني قبول وقبول جزئي ،وقد بلغت
15

15
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تقرير السلطنة الثاين والثالث املقدم إىل جلنة اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،جنيف.2017 ،

التوصيات املقبولة بخصوص حقوق املرأة اخلاصة والعامة يف مجيع املجاالت  44توصية

.16

وعىل الصعيد املحيل فقد عملت السلطنة عىل النهوض باملرأة يف مجيع القطاعات السياسية و االجتامعية و
االقتصادية و الثقافية ال يتسع املجال لذكرها مجيعا ،سواء يف جمال املشاركة السياسية و التعليم و الصحة
و غريها و سواء من خالل أجهزة الدولة ذاهتا او بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدين يف السلطنة .ويف
سبيل نرش الثقافة حول بنود االتفاقية قامت وزارة التنمية االجتامعية بتدشني احلملة اإلعالمية التي
محلت عنوان «املرأة نصف املجتمع» شارك فيها أعضاء جلنة متابعة تنفيذ االتفاقية وبعض املسؤولني
واملختصني من وزارة التنمية االجتامعية واجلهات احلكومية ذات الصلة ،وهدفت احلملة إىل التوعية
باتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وزيادة اجلهود الوطنية املبذولة لتنفيذ هذه االتفاقية.
وفيام يتعلق بمواءمة القوانني مع اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مثل وضع حد
للتفاوتات اجلهوية والتباينات بني اجلنسني يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،باإلضافة
إىل اصدار القرارات التي حتقق تكافؤ الفرص بني اجلنسني و تراعي النوع االجتامعي ،مثال ذلك تعديل
قوانني العمل ،كام تم مؤخرا اصدار قانون جديد للجزاء (العقوبات) يوفر محاية أكرب للمرأة .و فيام يتعلق
باملادة  2فقرة (و) من االتفاقية و اخلاصة باختاذ مجيع التدابري املناسبة ،بام يف ذلك الترشيعية منها ،لتغيري
أو إبطال القائم من القوانني واألنظمة واألعراف واملامرسات التي تشكل متييزا ضد املرأة ،لذلك فأن
السلطنة حتتاج إىل اصدار ترشيع رصيح يمنع بعض املامرسات التقليدية مثل ختان اإلناث ،حيث مل يرد
نص ديني رصيح صحيح يعتمد عليه حيتم اخلتان بالنسبة لإلناث .و لقد قال السيد سابق عن موضوع
16

تقرير السلطنة اخلاص باالستعراض الدوري الشامل امام جملس حقوق االنسان متوفر عىل الرابط االلكرتوينhttps://www.ohchr.org/EN/ :
HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31
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ختان النساء (أحاديث األمر بختان النساء ضعيفة ومل يصح منها يشء)  .كام قال عنه الشيخ يوسف
الرسحني يف أنه ( سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء)  ،ومل يثبت علميا وطبيا أن ختان اإلناث له فوائد
تعود عىل املرأة  ،بل العكس هو الصحيح ،فقد ثبت أن ختان اإلناث له مضار كثرية بدنية ونفسية ،حيث
أن ختان اإلناث يرجع كله إىل األعراف االجتامعية والتقاليد املوروثة ،لذلك ال يعترب ختان اإلناث من
شعائر اإلسالم ،وال سنة من سنن املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم  ،و حيث أن ختان األنثى ال
يوجد يف منظومة القوانني ال ُعامنية نص يمنعه فقد أصبح يف حكم املباح لدى البعض .لذلك جيب عىل
السلطة املختصة يف السلطنة العمل عىل اصدار قانون أو قرارا بمنع ختان اإلناث  ،اجلدير بالذكر أن
قانون الطفل قد أشار يف املادة ( )20منه إىل حظر املامرسات الضارة بصحة الطفل ،و نأمل ان توضح
الالئحة التنظيمية للقانون املامرسات الضارة ومنها ختان اإلناث.
17

18

19

أما فيام يتعلق بالفقرة (ب) من املادة  5من االتفاقية واخلاصة بكفالة تضمني الرتبية العائلية فهام سليام
لألمومة بوصفها وظيفة اجتامعية ،وذلك من خالل االعرتاف بكون تنشئة األطفال وتربيتهم مسؤولية
مشرتكة بني األبوين عىل أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال هي االعتبار األسايس يف مجيع احلاالت
فأنه وبصدور قانون الطفل رقم  2014 / 22فقد تالحظ أن القانون اخذ يف احلسبان تطبيق هذه الفقرة
تطبيقا دقيقا ،وذلك يف املواد  25و 60و 65من قانون الطفل.
17
18
19
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السيد سابق ،فقه السنة اجلزء األول – دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان ،1977 ،ص.)36
يوسف الرسحني( قطوف إسالمية  )77 -متوفر عىل املوقع االلكرتوين www.omanya.net
وعن احلكم الرشعي يف ختان اإلناث يقول الدكتور حممد سيد طنطاوي  -شيخ األزهر  -أن من املبادئ األساسية التي قررهتا رشيعة اإلسالم  :أنه متي ثبت أن فعال ما به
رضر باإلنسان وجب االمتناع عن هذا الفعل دفعا هلذا الرضر وختان اإلناث من األفعال التي قال عنها كثري من العلامء أنه مل يرد بشأهنا نص رشعي يعتمد عليه وحديث
ختان املرأة روي من أوجه كثرية وكلها ضعيفة معلولة خمدوشة ال يصح االحتجاج هبا وقد قال األمام بن املنذر  -رمحه اهلل “ -ليس اخلتان خرب يرجع إليه وال سنة تتبع”.
أما أهل اخلربة واالختصاص من األطباء التُقاة فأن عددا كبريا منهم قد حكم بأن ختان اإلناث فيه رضر وفيه خماطر بدنية ونفسية عليهن (متوفر عىل موقع
جريدة املساء املرصية عنوان الشبكة املعلوماتية .4237/https://www.masress.com/almessa :

أما فيام يتعلق بجرائم الرشف وعقوباهتا الواردة يف املادة  5فقرة أ من االتفاقية ،فإن املجتمع ال ُعامين ال
يعرف مثل هذا النوع من اجلرائم ،كام أن القانون ال ُعامين مل يعرتف هبذا التصنيف لألفعال االجرامية و
الذي تعرفه بعض الترشيعات العربية مثل القانون األردين ،حيث تصدى قانون اجلزاء اجلديد 20و بيشء
من التفصيل ملواجه كافة األفعال واملامرسات املوجهة ضد النساء و التي قد تكون بدواعي محاية الرشف
أو تلك األفعال التي يرتكبها املوظفني العمومني كاستعامل القسوة  -اعتامدا عىل وظيفته  -و ترتب عىل
ذلك اإليذاء أو املساس بالرشف أو الكرامة ،باإلضافة إىل ذلك فقد عاقب القانون كل ذكر تعرض ألنثى
عىل وجه خيدش حياءها بالقول أو الفعل ،أو تطفل عىل أنثى يف خلوهتا ،أو تنكر يف زي امرأة أو دخل
متنكرا مكانا خاصا بالنساء أو حمظورا دخوله آنذاك لغري النساء .
21

وفيام يتعلق بحامية املرأة من العنف بشكل عام والعنف االرسي بشكل خاص ،فقد تصدت القوانني
والترشيعات يف سلطنة ُعامن هلذا املوضوع من خالل جتريم العنف املوجه ضد االفراد بشكل عام ذكرا
20
21

قانون اجلزاء ،صدر بموجب املرسوم السلطاين رقم  2018 /7و نرش يف ملحق اجلريدة الرسمية رقم  ، 1226وزارة الشئون القانونية.2018 ،
نصت املادة ( )203من قانون اجلزاء عىل «يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة أشهر ،وال تزيد عىل ( )3ثالث سنوات ،وبغرامة ال تقل عن ()100
عمين ،أو بإحدى هاتني العقوبتني كل موظف عام استعمل القسوة  -اعتامدا عىل وظيفته  -مع أي شخص
عمين ،وال تزيد عىل ( )500مخسامئة ريال ُ
مائة ريال ُ
إذا ترتب عىل ذلك إيذاؤه أو املساس برشفه أو كرامته».
عمين ،وال تزيد
كام نصت املادة ( )266من نفس القانون عىل «يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن شهر ،وال تزيد عىل سنة ،وبغرامة ال تقل عن ( )100مائة ريال ُ
عمين ،أو بإحدى هاتني العقوبتني كل ذكر:
عىل ( )300ثالثامئة ريال ُ

أ-

تعرض ألنثى عىل وجه خيدش حياءها بالقول أو الفعل.

ب-

تطفل عىل أنثى يف خلوهتا.

ج-

تنكر يف زي امرأة أو دخل متنكرا مكانا خاصا بالنساء أو حمظورا دخوله آنذاك لغري النساء.

د-

ظهر علنا بمظهر النساء يف لباسه أو هيئته».
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أو أنثى سواء العنف املادي أو العنف املعنوي كتجريم القتل وااليذاء واخلطف واالحتجاز واالغتصاب
وإهانة الكرامة وغريها من اجلرائم باإلضافة إىل ذلك فقد خص املرشع املرأة بحامية خاصة مثل جتريم
اإلجهاض ضد املرأة والتشديد يف عقوبة اخلطف واالحتجاز إذا كان املجني عليه أنثى.
اجلدير باملالحظة أن املرشع ال ُعامين مل يتبع التسميات الواردة يف املعاهدات واملواثيق الدولية الذي قد
يفرسه البعض بأن املرشع ال ُعامين مل يتصدى هلذا النوع من احلامية ،لذلك أصبح عىل القائمني بدراسة
القوانني وصياغتها االنتباه إىل رضورة إجياد مفاهيم مشرتكة عند صياغة القوانني أو اصدار مذكرات
شارحة هلا تبني العالقة بني النص الواردة يف املعاهدات الدولية وتلك الواردة يف القوانني الوطنية.
أما فيام يتعلق بتطبيق املادة  6من االتفاقية و اخلاصة باختاذ التدابري بمكافحة مجيع أشكال االجتار باملرأة
واستغالل بغاء املرأة ،فقد تم اصدار قانون خاص ملكافحة االجتار بالبرش 22رقم  ، 2008 / 126كام تم
إنشاء مراكز للتأهيل النفيس وتوفري املأوى للنساء ضحايا العنف .وباإلضافة إىل ذلك فقد اضفى قانون
اجلزاء محاية خاصة لألنثى و تشدد يف فرض العقوبة عىل اجلأين اذا كأنت الضحية أنثى يف جريمة حجز
احلرية أو القبض و االختطاف ،حيث نصت املادة ( )322من قانون اجلزاء اجلديد رقم  2018 / 7عىل
«يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ( )3ثالثة أشهر ،وال تزيد عىل ( )3ثالث سنوات كل من قبض شخصا
أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة كانت باملخالفة للقانون ،ويعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ()3
ثالث سنوات ،وال تزيد عىل ( )7سبع سنوات كل من حرم آخر حريته الشخصية باخلطف».
22
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قانون مكافحة االجتار بالبرش ،صدر هذا القانون بموجب املرسوم السلطاين رقم  2008 /126و نرش يف اجلريدة الرسمية العدد  ،876وزارة الشئون
القانونية.2008 ،

وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن ( )7سبع سنوات ،وال تزيد عىل ( )15مخس عرشة سنة إذا كأن
اخلطف أو القبض أو احلجز أو احلرمان بأحد األحوال اآلتية:
هـ  -إذا كان الغرض من الفعل احلصول عىل مقابل مادي ،أو االعتداء عىل عرض املجني عليه أو محله
عىل ممارسة البغاء ،أو االنتقام منه أو من غريه أو إحلاق أذى به ،أو محله عىل ارتكاب جريمة.
ز  -إذا كان املجني عليه أنثى ،أو حدثا ،أو جمنونا ،أو معتوها ،أو فاقد اإلدراك.
ويعاقب بالعقوبة املقررة يف هذه املادة ،بحسب األحوال ،كل من أخفى شخصا خمطوفا أو مقبوضا عليه
أو حمجوزا أو حمروما من حريته مع علمه بذلك.

 -2اجلزء الثاين املواد من  7إىل 9

فيام يتعلق بتحقيق املادتني  7و  8فقد قامت السلطنة باختاذ خطوات ملموسة بالنسبة للمرأة و ذلك يف
املجاالت السياسية من خالل تعيني عدد من النساء يف القطاعات الوزارية واملناصب العليا يف الدولة،
باإلضافة إىل إعطاء املرأة الفرصة يف متثيل الدولة عىل املستوى اخلارجي و يف املنظامت الدولية .كام عملت
السلطنة و منذ تصديقها عىل اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عىل حتقيق املساواة وتعزيز
العمل عىل االلتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بني اجلنسني و ذلك من خالل مراجعة القوانني الوطنية املميزة
ضد املرأة وتعديلها بام يتوافق مع االتفاقية.
أما فيام يتعلق باملادة  9والتي جاء نصها كالتايل:
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 -1متنح الدول األطراف املرأة حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف اكتساب جنسيتها أو تغيريها أو االحتفاظ
هبا .وتضمن بوجه خاص أال يرتتب عىل الزواج من أجنبي ،أو عىل تغيري الزوج جلنسيته أثناء الزواج ،أن
تتغري تلقائيا جنسية الزوجة ،أو أن تصبح بال جنسية ،أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
 -2متنح الدول األطراف املرأة حقا مساويا حلق الرجل فيام يتعلق بجنسية أطفاهلام.
لذلك يالحظ عىل هذا اجلزء من االتفاقية أن الفقرة األوىل من هذه املادة قد متت مراعاهتا وضامن تطبيقها
يف القوانني الداخلية خصوصا قانون اجلنسية ،إال أن الفقرة الثانية من هذه املادة ال تزال السلطنة مرتددة
يف منح أطفال ال ُعامنية املتزوجة من اجنبي احلق يف اكتساب جنسية امهم ال ُعامنية كون قانون اجلنسية
العامين ال يسمح بازدواج اجلنسية أما إذا مل تكن لألب جنسية فهنا يؤخذ باملامرسات الفضىل للطفل.،كام
جتد السلطات ال ُعامنية مربراهتا يف التحفظ عىل منح اجلنسية ال ُعامنية البناء املرأة ال ُعامنية املتزوجة من أجنبي
رقم  997 /32وذلك حتقيقا ألحكام
بشكل تلقائي يف قواعد قانون األحوال الشخصية
الوالية الواردة يف الباب الثاين من القانون املادة  158وما بعدها.
23

ولكننا نعتقد بأن هذه املربرات غري كافية خصوصا إذا ما علمنا أن املادة  12من النظام األسايس للدولة
قررت أن األرسة أساس املجتمع ،وينظم القانون وسائل محايتها ،واحلفاظ عىل كياهنا الرشعي ،وتـقـوية
أوارصها وقيمها ،ورعاية أفرادها وتوفري الظروف املناسبة لتـنمية ملكاهتم وقدراهتم ،كام أن املادة 2/9
من اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة نصت عىل هذا احلق بشكل رصيح» حيث جيب
23

36

قانون األحوال الشخصية ،صدر هذا القانون بموجب املرسوم السلطاين رقم  1997 /32ونرش يف اجلريدة الرسمية العدد  ، 601وزارة الشئون القانونية،
.1997

أن متنح الدول األطراف املرأة حقا مساويا حلق الرجل فيام يتعلق بجنسية أطفاهلام» ناهيك عن أن قانون
الطفل قد أكد عىل هذا احلق يف املادة  / 2ج حيث أكدت هذه املادة عىل رضورة أن تقوم الدولة بمراعاة
املصلحة ال ُفضىل للطفل عند اختاذ القرارات واإلجراءات املتعلقة به.
هذا ورغم أن السلطنة قد قامت يف اآلونة األخري بإعطاء أبناء ال ُعامنية املتزوجة من أجنبي جمموعة من
احلقوق ،إال أنه وحتقيقا ملصلحة الطفل الفضىل أصبح عىل الدولة أن جتري تعديال يقيض بالسامح بإعطاء
أبناء املرأة ال ُعامنية املتزوجة من أجنبي اجلنسية ال ُعامنية اذا كان ذلك يمثل املصلحة الفضىل هلم ،أو عىل أقل
تقدير و كنقطة انتقالية مرحلية ملحة ،نرى إعطاء أبناء األم ال ُعامنية و زوجها اإلقامة الدائمة يف سلطنة
ُعامن ،و ذلك تطبيقا لالعتبارات اإلنسانية التي اشارت اليها املادة  7 /4من قانون اقامة األجانب التي
نصت عىل « يستثنى من كل أو بعض أحكام هذا القانون الفئات االتية:
 -7من يقرر املفتش العام إعفاءه من كل أو بعض أحكام هذا القانون ألحد االسباب االتية:
أ -العتبارات إنسانية»

24

كام فعلت بعض دول املنطقة مثل دولة قطر ،أو كفالة االم ال ُعامنية ألبنائها وزوجها األجنبي ،كام فعلت
اململكة العربية السعودية.

24

قانون اقامة االجأنب رقم  ،95 /16صدر بموجب املرسوم السلطاين رقم  ، 95 /16نرش يف اجلريدة الرسمية العدد  ،550وزارة الشئون القانونية  ،سلطنة
عمن .1995،
ُ
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 -3اجلزء الثالث املواد من  10إىل 14

تناول اجلزء الثالث من االتفاقية موضوع اختاذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز
ضد املرأة وصوال حلقوق مساوية حلقوق الرجل يف ميدان الرتبية وميدان العمل ويف ميدان الصحة ومجيع
اجلوانب االقتصادية وذلك يف املواد من  10إىل .14
وال ريب أن هذا اجلزء من االتفاقية قد حظي بالنصيب األكرب من التطبيق يف سلطنة ُعامن وذلك فيام
يتعلق بمواءمة الترشيعات الداخلية سواء كانت قوانني أو قرارات مكنت املرأة من التمتع هبذه الطائفة
من احلقوق بشكل مساوي للرجل.

 -4اجلزء الرابع املواد من  15إىل 16

تناول هذا اجلزء من االتفاقية موضوع املساواة بني املرأة والرجل أمام القانون ،باإلضافة إىل احلقوق
املتصلة بالزواج واحلقوق االرسية وذلك من خالل تعديل القوانني اهلادفة إىل احلد من القدرة القانونية
للمرأة.
إال أنه جتدر اإلشارة إىل أن التطبيق احلقيقي هلذه املادة يشمل أن تعطى املرأة احلق يف اختيار مكان إقامتها
وموطنها بحرية ،بحيث يشمل هذا احلق مجيع النساء بمن فيهن النساء املتزوجات .وقد يرى البعض أن
هذا النص يتعارض مع املادة  44من قانون األحوال الشخصية التي حددت مكان إقامة املرأة املتزوجة
باملكان الذي يوفره الزوج وهي احد متطلبات النفقة ،اال أن املادة  5من ذات القانون اجازت للمرأة أن
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تشرتط مكان اقامتها و موطنها عند عقد الزواج.

 -5اجلزء اخلامس املواد من  17إىل 22

يتعلق هذا اجلزء من االتفاقية بإنشاء جلنة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة واألحكام اإلجرائية واملوضوعية
املتعلقة هبا.

 -6اجلزء السادس املواد من  23إىل 30

اجلزء السادس واألخري من االتفاقية ركز عىل تعهد الدول بالوفاء بالتزاماهتا القانونية وذلك باختاذ مجيع
ما يلزم من تدابري عىل الصعيد الوطني تستهدف حتقيق اإلعامل الكامل للحقوق املعرتف هبا يف هذه
االتفاقية ،و من بني هذه التدابري مواءمة ترشيعاهتا الوطنية لتحقيق ما جاء يف نصوص االتفاقية (املادة
 24من االتفاقية) .وهنا نود أن نشري إىل موضوع يعترب من أهم املواضيع املثرية للجدل يف هذه االتفاقية
اهلامة وهو موضوع التحفظات ،حيث أنه و بموجب املادة  28من االتفاقية فأنه من حق الدولة ابداء
التحفظات عىل أي بند من بنود االتفاقية ،حيث نصت املادة  28من االتفاقية عىل:
 .1يتلقى األمني العام لألمم املتحدة نص التحفظات التي تبدهيا الدول وقت التصديق أو االنضامم،
ويقوم بتعميمها عىل مجيع الدول.
 .2ال جيوز إبداء أي حتفظ يكون منافيا ملوضوع هذه االتفاقية وغرضها.
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 .3جيوز سحب التحفظات يف أي وقت بتوجيه إشعار هبذا املعنى إىل األمني العام لألمم املتحدة ،الذي
يقوم عندئذ بإبالغ مجيع الدول به ،ويصبح هذا اإلشعار نافذ املفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
اجلدير بالذكر أن املادة  19من اتفاقية فيينا لعام  1969لقانون املعاهدات املربمة قد أجازت للدول ابداء
التحفظات عىل بعض مواد االتفاقية برشط أن ال يكون التحفظ منافيا ملوضوع االتفاقية وغرضها  ،و لقد
اتفقت املادة  28من اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مع هذا التوجه حيث اكدت الفقرة
 2من املادة  28عىل «ال جيوز إبداء أي حتفظ يكون منافيا ملوضوع هذه االتفاقية وغرضها».
25

26

من هنا تأيت أمهية تفعيل الرقابة الالحقة للقوانني و هي رقابة هتدف إىل اتقاء أي خمالفة للدستور أو النظام
االسايس عند إصدار القوانني والترشيعات ،وتنظم الدساتري تشكيل هيئة ذات صفة سياسية متنحها هذا
االختصاص ،وخيتلف تشكيل هذه اهليئة تبعا للكيفية التي ينظم هبا الدستور هذا النوع من الرقابة فقد
يتم ذلك بطريق التعيني ألعضائها من الربملان أو من جانب السلطة التنفيذية أو بطريق االنتخاب املبارش
من القاعدة الشعبية .أما الرقابة الالحقة :هي رقابة تقوم عىل مراقبة النشاط الترشيعي عن طريق إلغاء
25

26
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جيوز للدولة أن تبدي حتفظا عىل املعاهدة عند توقيعها أو التصديق عليها أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو االنضامم إليها باستثناء احلاالت التالية( :أ) إذا كان
التحفظ حمظورا يف املعاهدة ،أو (ب) إذا كانت املعاهدة جتيز حتفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ ،أو (ج) إذا كان التحفظ خمالفا ملوضوع املعاهدة
والغرض منها .وإذا اعرتضت دولة عىل حتفظ صادر عن دولة أخرى ومل تعرتض مع ذلك عىل نفاذ املعاهدة بينها وبني الدولة املتحفظة فأن نصوص املعاهدة
التي ورد عليها التحفظ ال ترسي بني الدولتني يف حدود هذا التحفظ وجيوز سحب التحفظ يف أي وقت كان وال يشرتط إلمتام السحب رضا الدولة التي
كانت قد قبلت التحفظ .كام جيوز سحب االعرتاض عىل التحفظ يف أي وقت .راجع :اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات (.)1969
قدمت حمكمة العدل الدولية رأيا قانونيا بخصوص التحفظ عىل االتفاقية و ذلك بمناسبة تقديم رأهيا حول التحفظ الوارد من بعض الدول عىل اتفاقية منع
جريمة اإلبادة اجلامعية واملعاقبة عليها والذي كان بناء عىل طلب من اجلمعية العامة لألمم املتحدة من املحكمة حيث قالت املحكمة أن «االستبعاد الكامل
من االتفاقية لدولة أو أكثر ال يؤدى فقط إىل تقييد نطاق االتفاقية ولكن أيض ًا يمكن أن يقلل من نفوذ املبادئ األخالقية واإلنسانية التي متثل أساس االتفاقية»
وهكذا فإن حمكمة العدل الدولية رفضت -يف الرأي االستشاري  -1951فكرة منع الدول األطراف من حق إبداء أي حتفظ إذا كانت االتفاقية ذاهتا ال حترض
ذلك ،وذلك عىل أساس ما استنتجته املحكمة من وجود رغبة للجمعية العامة يف اشرتاك أكرب عدد ممكن من الدول فيها .وأجازت املحكمة التحفظ إذا كان
ال يتعارض مع موضوع املعاهدة والغرض منها.

القوانني والترشيعات املخالفة للدستور أو النظام االسايس بعد صدور هذه القوانني والترشيعات ويف
الغالب ما ختصص هلذا النوع من الرقابة هيئة قضائية مستقلة.
اجلدير بالذكر أن السلطنة أوردت مخسة حتفظات عىل هذه االتفاقية وهي:
مجيع أحكام االتفاقية التي ال تتفق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية والترشيعات املعمول هبا يف السلطنة.
الفقرة ( )2من املادة ( )9والتي تنص عىل أن متنح الدول األطراف املرأة حقا مساويا حلق الرجل فيام
يتعلق بجنسية أطفاهلا.
الفقرة ( )4من املادة ( )15والتي تنص عىل أن متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيام
يتعلق بالقانون املتصل بحركة األشخاص وحرية اختيار حمل سكاهنم وإقامتهم.27
املادة ( )16واملتعلقة بمساواة الرجل واملرأة وخاصة يف البنود (أ،ج،و) (خاصة بالتبني).
السلطنة غري ملزمة بالفقرة (أ) من املادة ( )29واخلاصة بالتحكيم وإحالة أي نزاع ينشأ بني دولتني أو أكثر
عىل حمكمة العدل الدولية يف حالة عدم تسويته عن طريق املفاوضات .وهنا نثري التساؤل حول موضوع
االلتزام القانوين برسيان االتفاقية الدولية حلقوق اإلنسان املتحفظ عليها يف النظام الداخيل ،حيث نجد
أن الدولة تعلق التزامها وقبوهلا لالتفاقية مع التحفظ أي استبعاد األثر القانوين لبعض نصوصها من
27

أعلنت السلطنة املوافقة عىل سحب حتفظها عىل الفقرة  4من املادة  15من اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة “سيداو” ،وجاري اختاذ اإلجراءات
الالزمة املنصوص عليها يف النظام األسايس للدولة لالنضامم إىل تلك االتفاقيات ( جملة أثري ،عدد السبت املوافق  4نوفمرب  2017متوفر عىل الشبكة
املعلوماتية) http://www.atheer.om( :
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التطبيق.
ورغم التحفظات اخلمسة التي قدمتها السلطنة عىل االتفاقية نجد أهنا مل تقدم أي حتفظ أو مالحظة عىل
املادة ( 28 )2و املادة ( 29 )5واملادة ( 30 )24من االتفاقية ،والتي تؤكد عىل قيام الدول األطراف باختاذ
مجيع ما يلزم من تدابري عىل الصعيد الوطني من أجل حتقيق اإلعامل الكامل للحقوق املعرتف هبا يف هذه
28

نصت املادة  2من االتفاقية عىل أنه « تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،وتتفق عىل أن تنتهج ،بكل الوسائل املناسبة ودون إبطاء ،سياسة
تستهدف القضاء عىل التمييز ضد املرأة ،وحتقيقا لذلك تتعهد بالقيام بام ييل:

(أ)

إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو ترشيعاهتا املناسبة األخرى ،إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حتى األن ،وكفالة التحقيق العميل
هلذا املبدأ من خالل الترشيع وغريه من الوسائل املناسبة،

(ب)

اختاذ املناسب من التدابري ،ترشيعية وغري ترشيعية ،بام يف ذلك ما يناسب من جزاءات ،حلظر كل متييز ضد املرأة،

(ج)

فرض محاية قانونية حلقوق املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل ،وضامن احلامية الفعالة للمرأة ،عن طريق املحاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى
يف البلد ،من أي عمل متييزي،

(د)

االمتناع عن مبارشة أي عمل متييزي أو ممارسة متييزية ضد املرأة ،وكفالة ترصف السلطات واملؤسسات العامة بام يتفق وهذا االلتزام؛

(هـ)

اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،

(و)

اختاذ مجيع التدابري املناسبة ،بام يف ذلك الترشيعي منها ،لتغيري أو إبطال القائم من القوانني واألنظمة واألعراف واملامرسات التي تشكل متييزا ضد املرأة،

(ي)
29

إلغاء مجيع األحكام اجلزائية الوطنية التي تشكل متييزا ضد املرأة.
نصت املادة  5من االتفاقية عىل» تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما ييل:

(أ)

تغيري األنامط االجتامعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة ،هبدف حتقيق القضاء عىل التحيزات والعادات العرفية وكل املامرسات األخرى القائمة عىل االعتقاد
بكون أي من اجلنسني أدنى أو أعىل من اآلخر ،أو عىل أدوار نمطية للرجل واملرأة،

(ب)

كفالة تضمني الرتبية العائلية فهام سليام لألمومة بوصفها وظيفة اجتامعية ،االعرتاف بكون تنشئة األطفال وتربيتهم مسؤولية مشرتكة بني األبوين عىل أن يكون
مفهوما أن مصلحة األطفال هي االعتبار األسايس يف مجيع احلاالت
نصت املادة  24من االتفاقية عىل» تتعهد الدول األطراف باختاذ مجيع ما يلزم من تدابري عىل الصعيد الوطني تستهدف حتقيق اإلعامل الكامل للحقوق املعرتف
هبا يف هذه االتفاقية،

30
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االتفاقية .ويف نفس الوقت يتم تقديم حتفظات عىل املواد  9فقرة  2و  15فقرة  4و  16البنود (أ،ج،و) من
االتفاقية ،مما جيعل إعادة النظر يف هذه التحفظات موضوع جدير باالهتامم.
فلو أخذنا عىل سبيل املثال التحفظ األول و هو التحفظ العام الذي قىض بالتحفظ عىل مجيع أحكام
االتفاقية التي ال تتفق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية والترشيعات املعمول هبا يف السلطنة ،سوف نجد أن
اجلزء الثاين من هذا التحفظ يتعارض مع نص املادة ( ) 80من النظام األسايس للدولة التي نصت عىل
أنه « ال جيوز ألي جهة يف الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليامت ختالف أحكام القوانني
واملراسيم النافذة أو املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البالد» ،لذلك نرى أن
تعديل هذا التحفظ اصبح امرا مهام اذ كيف لدولة أن توافق عىل الدخول يف معاهدة معينة و ترتيض
بتطبيق نصوصها و من ثم تقوم بإصدار قوانني وطنية ختالف نصوص االتفاقية ،و يف هذا الصدد نرى
تعديل هذا التحفظ بحيث يصبح نص التحفظ هو « التحفظ عىل مجيع أحكام االتفاقية التي ال تتفق مع
أحكام الرشيعة اإلسالمية «.
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املبحث الرابع
أهم املقرتحات لتفعيل أحكام اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز
ضد املرأة عىل املستوى الوطني يف سلطنة ُعامن (النتائج والتوصيات)

تعترب طريقة رسيان اتفاقيات حقوق اإلنسان يف النظام القانوين الداخيل للدولة من املسائل التي يتم
تنظيمها وفق ًا لدستور تلك الدولة ،إال أن القانون الدويل يتطلب أن تفي الدول بالتزاماهتا وإال سوف
تكون عليها مسؤولية دولية لذلك جيب عىل الدولة الطرف تنفيذ االتفاقية وال جيوز للدولة أن تتهرب من
رسيان االتفاقية بذريعة عدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية ،أو أن االتفاقية حتتاج لصدور ترشيع داخيل
لتنظيم احلقوق الواردة فيها ،أو أن آليات الرقابة متثل تعديا عىل اختصاصها الداخيل .عليه ومن خالل
دراسة العالقة بني اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والقانون الداخيل يف سلطنة ُعامن،
ظهرت لنا بعض النتائج ترتب عليها تقديم توصيات نعتقد أهنا سوف تعني متخذ القرار يف السلطنة عىل
امليض قدما يف تعزيز حقوق املرأة يف سلطنة ُعامن ووضع أحكام ومواد اتفاقية القضاء عىل مجيع أنواع
التمييز ضد املرأة موضع التنفيذ.

أوال :من حيث النتائج:

التحفظ عىل اتفاقيات حقوق اإلنسان حيد من نطاق رسياهنا داخل الدولة الطرف ،وهلذا فإن التحفظ
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يعد أمر ًا غري مرغوب فيه ،ولذلك جيب عدم اللجوء إليه إال كمالذ أخري حلامية إحدى القيم األساسية يف
دستور الدولة.
أن وضع وتفسري قواعد القانون الداخيل جيب أن يتوافق مع االلتزامات الواردة يف االتفاقيات الدولية
حلقوق اإلنسان السارية يف الدولة الطرف.
أن االتفاقية الدولية حلقوق اإلنسان هي يف مرتبة القوانني وتتساوى معها فتنفذ كالقانون وتطبق بأثر
فوري وال جيوز تطبيقها بأثر رجعي.
لقد واكبت السلطنة مواءمة وتطبيق معظم النصوص الواردة يف اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز
ضد املرأة وأن كانت هناك بعض املالحظات تتعلق باملواد  2فقرة (و) ،واملادة  9فقرة ( )2من االتفاقية،
باإلضافة إىل إعادة النظر يف بعض التحفظات التي قدمتها السلطنة عند التصديق عىل االتفاقية.
املرشع ال ُعامين مل يتبع التسميات الواردة يف املعاهدات واملواثيق الدولية مثل اهلوية اجلنسانية ،النوع
االجتامعي ،والعنف األرسي وغريها من املصطلحات والتي قد يفرسها البعض بأن املرشع ال ُعامين مل
يتصدى هلذا النوع من احلامية بينام الواقع خيالف ذلك.

ثانيا :من حيث التوصيات:

من أجل الوصول إىل تفعيل حقيقي جلميع مواد اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة داخل
النظام القانوين الداخيل ال ُعامين يتعني األخذ بعني االعتبار ما يأيت:
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تفعيل الرقابة السابقة والرقابة الالحقة للقوانني والتي هتدف إىل تاليف أي تعارض للنظام األسايس
للدولة (الدستور) أو املعاهدات الدولية التي تكون السلطنة طرف ًا فيها عند إصدار القوانني.
أمهية وجود قضاء دستوري يف إطار النظام القانوين الداخيل لسلطنة ُعامن والذي يمكن أن يعهد إليه
بمهمة مراعاة احرتام معاهدات حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،وتفسري االتفاقية الدولية يف حالة
االختالف أو التعارض بني نصوص القانون الداخيل واالتفاقية الدولية.
رضورة اصدار مذكرات تفسريية للقوانني التي تصدر يف السلطنة ،وخصوصا تلك القوانني ذات ال ُبعد
الدويل واملرتبطة باملعاهدات واملواثيق الدولية ،وذلك من اجل إجياد توضيح وتفسري أوسع لبعض
املفاهيم املشرتكة واالختالف يف املسميات.
رغم أن السلطنة قامت بمواءمة وتطبيق معظم النصوص الواردة يف اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال
التمييز ضد املرأة اال أن هناك بعض املالحظات تتعلق بتطبيق ومواءمة املواد التالية:
املادة  2فقرة (و) من االتفاقية واخلاصة باختاذ مجيع التدابري املناسبة إلبطال القائم من القوانني واألنظمة
واألعراف واملامرسات التي تشكل متييزا ضد املرأة ،فأن السلطنة حتتاج إىل اصدار ترشيع يمنع رصاح ًة
بعض املامرسات التقليدية مثل ختان اإلناث.
املادة  2 / 9ال تزال السلطنة متحفظة يف منح أطفال ال ُعامنية احلق يف اكتساب جنسية أمهم ال ُعامنية ،اال أنه
وحتقيقا ملصلحة الطفل ال ُفضىل أصبح لزأما عىل الدولة أن جتري تعديال يقيض بالسامح بإعطاء ابنا ءاملرأة
ال ُعامنية املتزوجة من أجنبي اجلنسية ال ُعامنية ،أو عىل اقل تقدير وكنقطة انتقالية مرحلية ُملحة نرى إعطاء
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أبناء االم ال ُعامنية وزوجها اإلقامة الدائمة يف سلطنة ُعامن كام يف بعض دول جملس التعاون اخلليجي.
 - 5تويص الدراسة بأن تعيد السلطنة النظر يف بعض التحفظات التي قدمتها ويأيت عىل رأسها إعادة النظر
يف اجلزء الثاين من التحفظ األول وهو التحفظ العام ،بحيث تكون صيغة التحفظ بعد التعديل عىل النحو
التايل« :تتحفظ السلطنة عىل مجيع أحكام االتفاقية التي ال تتفق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية» ،باإلضافة
إىل التعجيل بسحب حتفظها عىل الفقرة  4من املادة  15من اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد
املرأة واخلاص بحرية األشخاص وحرية اختيار حمل اإلقامة.
تعزيز احلامية القانونية ألحكام للمرأة ،وذلك عن طريق املحاكم الوطنية واملؤسسات العامة األخرى
ذات االختصاص ،من أي عمل متييزي ضد املرأة.
تويص الدراسة برضورة نرش املعرفة والوعي بأحكام اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
وذلك بني األوساط الرسمية يف السلطنة سواء اإلدارية كاملؤسسات احلكومية واجلامعات واملدارس أو
اجلهات القضائية والقانونية مثل القضاء ورجال الرشطة واملحامني وغريهم من املعنني بقضايا املرأة.
أخريا تويص الدراسة برضورة نرش الوعي والثقافة القانونية باحلقوق وااللتزامات بني خمتلف فئات
املجتمع وخصوصا النساء.
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قائمة املراجع
املراجع العلمية:

د .إبراهيم العناين ،القانون الدويل العام ،دار الفكر العريب ،القاهرة.1982 ،
د .امحد فتحي رسور ،احلامية الدستورية للحقوق واحلريات ،دار الرشوق ،القاهرة ،ط.2000 ،2
السيد سابق ،فقه السنة اجلزء األول – دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان.1977 ،
تقرير السلطنة الثاين والثالث املقدم إىل جلنة اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)،
جنيف.2017 ،
د .حممد يوسف علوان ،د حممد خليل املوسى ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان (املصادر ووسائل الرقابة)
اجلزء األول ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن.2005 ،
وائل امحد عالم ،رسيان اتفاقيات حقوق اإلنسان يف النظام القانوين الداخيل ،جملة الشارقة للعلوم
الرشعية ،دولة األمارات العربية املتحدة ،املجلد  ،12العدد .2015 ،1
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القوانني:

النظام األسايس للدولة ،صدر بموجب املرسوم السلطاين رقم  ،1996 /101نرش يف ملحق اجلرية
الرسمية رقم  ،587وزارة الشئون القانونية ،سلطنة ُعامن.1996 ،
قانون اقامة االجانب رقم  ،95 /16صدر بموجب املرسوم السلطاين رقم  ،95 /16نرش يف اجلريدة
الرسمية العدد  ،550وزارة الشئون القانونية ،سلطنة ُعامن .1995،
قانون التفسريات والنصوص العامة ،نرش هذا القانون يف امللحق األول العدد  25من اجلريدة الرسمية
بتاريخ  ،1973 /1 / 1ديوان الترشيع ،سلطنة ُعامن.1973 ،
قانون مكافحة االجتار بالبرش ،صدر هذا القانون بموجب املرسوم السلطاين رقم  2008 /126ونرش يف
اجلريدة الرسمية العدد  ،876وزارة الشئون القانونية.2008 ،
قانون األحوال الشخصية ،صدر هذا القانون بموجب املرسوم السلطاين رقم  1997 /32ونرش يف
اجلريدة الرسمية العدد  ،601وزارة الشئون القانونية.1997 ،
قانون الطفل ،صدر بموجب املرسوم السلطاين رقم  2014 /22ونرش يف اجلريدة الرسمية رقم ،1058
وزارة الشئون القانونية.2014 ،
قانون املالحة البحرية ،صدر بموجب املرسوم السلطاين رقم  ،1981 / 98وزارة الشئون القانونية،
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سلطنة ُعامن.1981 ،
قانون اجلزاء ،صدر بموجب املرسوم السلطاين رقم  2018 /7ونرش يف ملحق اجلريدة الرسمية رقم
 ،1226وزارة الشئون القانونية.2018 ،
االتفاقيات الدولية:
اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة التابعة لألمم املتحدة ،اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم
املتحدة يف /18سبتمرب 1979/بموجب قرارها رقم  180/34بعد مشاورات دامت مخس سنوات،
ودخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف  3سبتمرب.1981
االتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع أشكال التمييز العنرصي التي اعتمدت بموجب قرار اجلمعية العامة
لألمم املتحدة  2106ألف (د )20يف  21ديسمرب  1965وبدأت النفاذ يف  4يناير .1969
اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  44/25يف  20نوفمرب
 1989وبدأت النفاذ يف  2سبتمرب .1990
اتفاقية فينا لقانون املعاهدات املربمة املوقعة يف  23مايو  1969والتي دخلت حيز النفاذ يف  27يناير
1980.
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املواقع االلكرتونية:
موقع وزارة التنمية االجتامعيةwww.msod.gov.om :
موقع صندوق األمم املتحدة للسكانhttps://arabstates.unfpa.org/ar :
يوسف الرسحني (قطوف إسالمية  )77 -متوفر عىل الشبكة املعلوماتيةwww.omanya.net :
جريدة املساء املرصية عنوان الشبكة املعلوماتيةhttps:// www.masress.com/almessa / 4237 :
جملة أثري ،عدد السبت املوافق  4نوفمرب  2017متوفر عىل الشبكة املعلوماتيةhttp://www.atheer.om :
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